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Deres ref.

Vår ref.
2016/433

Dato:
07.11.2018

Saksbehandler:
Cicilie Mortensen

Epost:
morcic@gildeskal.kommune.no

Telefon

SU-referat 6.11.2018

Sted:

Ungdomsskolen

Dato:

06.11.2018

Deltakere:

Synnøve Birkeli, Tonje Olsen, Lena Leivseth, John Kristian Karlsen, Bente Haugen, Lasse Olav
Olaussen, Mariell Olaussen, Sissel Minde og Cicilie Mortensen(referent)

Punkter på sakslisten
1.

SU-Heftet: Det ble delt ut et hefte om hvordan det er å være medlem av et SU.

2.

Konstituering av styre: Det ble klappet for at Synnøve Birkeli er nestleder og Cicilie Mortensen er leder for SU
skoleåret 2018-2019

3.

Årsplan i barnehagen: Tonje hadde en gjennomgang av årsplanen for barnehagen. Denne ble godkjent i
forsamlingen.

4.

Søknader: Det ble søkt om 4 symaskiner til kr 3600,- , 3 stavmiksere til 1935,- , 4 høytalersett til kr 1600,- og 1000
kr til rekvisita ol til førjulsfesten. Alt ble innvilget, men mat og helse lærerne må snakke sammen om hvor avansert
stavmikserne skal være. Det ble også snakket om høyttaler til anlegg på skolen og at vi trenger flere matter som
skal ligge under det store klatrestativet som skal opp. Det må komme konkrete søknader til neste SU møte.

5.

SMU-Heftet: Skolen er lovpålagt å ha FAU, SU og SMU. SMU er skolemiljøutvalg. Alle medlemmene av SU fikk et
hefte til å lese til neste gang. Det er slik at SU og SMU kan slås sammen så lenge foreldre og elever er i flertall.
Sakene må også holdes avskilt. Det er ønske fra rektor om at SMU blir startet etter jul slik at vi forholder oss til
lover og regler.

6.

Nytt møte: Det ble sagt nytt møte i begynnelsen av februar om ingenting annet inntreffer. Leder har da satt
datoen til: Tirsdag 5. februar kl 1930.

Gjøremål

Eier(e)

Tidsfrist

Status

Lese SU-hefte og SMU
heftet

Alle i SU

5. februar

Pågår

